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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dotyczącego programu badawczo-
szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014–2018) uzupełniającego 
„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0812),

– uwzględniając art. 7 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0009/2012),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej i Komisji Prawnej (A7-0000/2012),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106 a Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Niezależnie od potencjalnego wpływu 
energii jądrowej na dostawy energii i 
rozwój gospodarczy, poważne wypadki 
jądrowe mogą zagrażać zdrowiu ludzi. W 
związku z tym bezpieczeństwo jądrowe, 
oraz, w stosownych przypadkach, aspekty 
ochrony, powinny w jak największym 
stopniu zostać uwzględnione w programie 

(4) Niezależnie od potencjalnego wpływu 
energii jądrowej na dostawy energii i 
rozwój gospodarczy, poważne wypadki 
jądrowe, rozprzestrzenianie broni 
jądrowej i terroryzm jądrowy mogą 
zagrażać zdrowiu ludzi. W związku z tym 
bezpieczeństwo jądrowe, oraz, w 
stosownych przypadkach, aspekty ochrony, 
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badawczo-szkoleniowym Euratomu. powinny w jak największym stopniu zostać 
uwzględnione w programie badawczo-
szkoleniowym Euratomu. Należy również 
poświęcić uwagę państwom trzecim 
graniczącym z Unią oraz transgranicznym 
aspektom bezpieczeństwa jądrowego, 
które uwypuklają wartość dodaną Unii. 

Or. en

Uzasadnienie

Zawsze ważne jest podkreślanie potencjalnego zagrożenia, z jakim wiąże się 
rozprzestrzenianie broni jądrowej i terroryzm jądrowy. Ze względu na charakter 
radioaktywności ważne jest, by uwzględniać istnienie pewnej liczby instalacji jądrowych, 
które nie znajdują się na terytorium Unii, lecz które mogą potencjalnie na nie oddziaływać.

Poprawka 2

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Jako że we wszystkich państwach 
członkowskich występują instalacje 
jądrowe lub korzysta się z materiałów 
radioaktywnych, w szczególności dla 
celów medycznych, Rada, w konkluzjach z 
dnia 2 grudnia 2008 r. uznała ciągłą 
potrzebę zachowania kwalifikacji w 
dziedzinie jądrowej, w szczególności 
poprzez właściwą edukację i szkolenia 
powiązane z badaniami naukowymi i
koordynowane na szczeblu 
wspólnotowym.

(5) Jako że we wszystkich państwach 
członkowskich występują instalacje 
jądrowe lub korzysta się z materiałów 
radioaktywnych, w szczególności dla 
celów medycznych, Rada, w konkluzjach z 
dnia 2 grudnia 2008 r. uznała ciągłą 
potrzebę zachowania kwalifikacji w
dziedzinie jądrowej, w szczególności 
poprzez właściwą edukację i szkolenia 
powiązane z badaniami naukowymi, a 
także polepszone warunki pracy, które są
koordynowane na szczeblu 
wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę niewielkie, ale możliwe ryzyko narażenia naukowców i pracowników w 
sektorze jądrowym na kontakt ze szkodliwymi materiałami, należy pamiętać, że Unia nigdy 
nie może zaprzestać prób polepszenia norm bezpieczeństwa osób, których to dotyczy.
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Poprawka 3

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podpisując Umowę w sprawie 
powołania Międzynarodowej Organizacji 
Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej 
realizacji projektu ITER7, Wspólnota 
podjęła się uczestnictwa w tworzeniu ITER 
i jego przyszłym wykorzystaniu. Wkładem 
Wspólnoty zarządza się w ramach 
Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Realizacji Projektu ITER i 
Rozwoju Energii Termojądrowej (zwanego 
dalej „Fusion for Energy”), ustanowionego 
decyzją Rady z dnia 27 marca 2007 r. 
Działania „Fusion for Energy”, w tym 
ITER, są regulowane oddzielnym aktem 
prawnym.

(6) Podpisując Umowę w sprawie 
powołania Międzynarodowej Organizacji 
Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej 
realizacji projektu ITER7, Wspólnota 
podjęła się uczestnictwa w tworzeniu ITER 
i jego przyszłym wykorzystaniu. Wkładem 
Wspólnoty zarządza się w ramach 
Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Realizacji Projektu ITER i
Rozwoju Energii Termojądrowej (zwanego 
dalej „Fusion for Energy”), ustanowionego 
decyzją Rady z dnia 27 marca 2007 r. 
Działania „Fusion for Energy”, w tym 
ITER, są regulowane oddzielnym aktem 
prawnym. Finansowanie projektu ITER 
należy jednak zabezpieczyć za 
pośrednictwem wieloletnich ram 
finansowych (WRF).

Or. en

Uzasadnienie

Projekt ITER będzie wprawdzie w znacznej mierze realizowany na podstawie innego aktu 
prawnego, lecz Parlament Europejski jest odpowiedzialny za danie Komisji i Radzie Unii 
Europejskiej sygnału, że tak jak poprzednio finansowanie projektu ITER powinno być 
zabezpieczone za pośrednictwem wieloletnich ram finansowych (WRF) Komisja nie 
przedstawiła żadnego logicznego powodu, dla którego miałby on być wyłączony z 
finansowania.

Poprawka 4

Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby ramy badań nad rozszczepieniem 
jądrowym mogły być uzupełnieniem 
innych unijnych priorytetów na 
nadchodzące dziesięciolecia, powinny 
stanowić wsparcie dla istniejących celów i 
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wniosków Unii, takich jak europejskie 
plany strategiczne (plan EPSTE), a także 
„plan działania w dziedzinie energii na 
rok 2050”. Ramy te powinny też stanowić 
wsparcie dla europejskiej inicjatywy 
przemysłowej na rzecz zrównoważonej 
energii jądrowej (ESNII). Ramy te 
powinny również stanowić możliwie 
najlepsze uzupełnienie szerzej 
zakrojonych wniosków unijnych pod 
względem współpracy z państwami 
trzecimi.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby te ramy funkcjonowały tak, by uzupełniać uzgodnione i ustalone priorytety 
unijne. Powinny one nadal stanowić wsparcie dla europejskiej inicjatywy przemysłowej na 
rzecz zrównoważonej energii jądrowej (ESNII), uruchomionej w listopadzie 2010 r.

Poprawka 5

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby synteza jądrowa stała się realną 
opcją dla komercyjnej produkcji energii, 
należy najpierw zakończyć budowę ITER 
w odpowiednim czasie i rozpocząć jego 
eksploatację. Następnie należy ustalić 
ambitny, ale realistyczny plan działań 
zakładający rozpoczęcie produkcji energii 
elektrycznej do 2050 r. Cele te wymagają 
przekształcenia europejskiego programu 
syntezy jądrowej. Należy położyć większy 
nacisk na działania wspierające ITER. 
Należy to osiągnąć bez wywierania 
negatywnych skutków dla wiodącej 
pozycji Europy w środowisku naukowym 
związanym z syntezą jądrową.

(7) Aby synteza jądrowa stała się realną 
opcją dla komercyjnej produkcji energii, 
należy najpierw zakończyć budowę ITER 
w odpowiednim czasie i rozpocząć jego 
eksploatację oraz nadal wspierać 
realizację funkcjonujących projektów 
pokrewnych i pomocniczych, takich jak 
wspólny europejski tokamak (JET).
Następnie należy ustalić ambitny, ale 
realistyczny plan działań zakładający 
rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej 
do 2050 r. Cele te wymagają 
przekształcenia europejskiego programu 
syntezy jądrowej. Należy położyć większy 
nacisk na działania wspierające ITER, w 
tym na zapewnienie jego finansowania w 
ramach WRF w pełny i przejrzysty sposób.
Zapewnienie finansowania w ramach 
WRF będzie stanowić gwarancję 
zaangażowania Wspólnoty w długofalowe 
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powodzenie projektu i zapobiegnie 
wykładniczemu wzrostowi kosztów po jego 
zakończeniu. Zasadniczym celem tych 
ram jest utrzymanie wiodącej pozycji 
Europy w środowisku naukowym 
związanym z syntezą jądrową.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz projektu ITER realizowane są inne znaczące projekty z zakresu energii termojądrowej 
takie jak JET, który funkcjonuje od wielu lat i jest źródłem ważnych i obecnie prowadzonych 
badań nad przyszłością energii termojądrowej przed planowaną datą uruchomienia ITER. 
Dalsza realizacja tych badań jest ważna dla zdolności projektu ITER do funkcjonowania.

Poprawka 6

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 
powinno zapewnić niezależne wsparcie 
naukowo-technologiczne zorientowane na 
klienta w zakresie opracowania, rozwoju, 
realizacji i monitorowania polityki 
wspólnotowej w szczególności w 
dziedzinie badań i szkoleń związanych z 
bezpieczeństwem jądrowym oraz ochroną 
materiałów i instalacji jądrowych.

(8) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 
powinno zapewnić niezależne wsparcie 
naukowo-technologiczne zorientowane na 
klienta w zakresie opracowania, rozwoju, 
realizacji i monitorowania polityki 
wspólnotowej oraz, w stosownych 
przypadkach, polityki międzynarodowej, w 
szczególności w dziedzinie badań i szkoleń 
związanych z bezpieczeństwem jądrowym 
oraz ochroną materiałów i instalacji 
jądrowych.

Or. en

Poprawka 7

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Chociaż każde państwo członkowskie 
decyduje, czy korzystać z energii jądrowej, 
rolą Unii jest opracowanie, w interesie 

(10) Chociaż każde państwo członkowskie 
decyduje, czy korzystać z energii jądrowej, 
rolą Unii jest opracowanie, w interesie 
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wszystkich państw członkowskich, ram 
wsparcia przełomowych badań nad 
technologią rozszczepienia jądrowego oraz 
tworzenia i zachowania wiedzy w tej 
dziedzinie, kładąc szczególny nacisk na 
bezpieczeństwo, ochronę, ochronę przed 
promieniowaniem i nierozprzestrzenianie 
broni. Wymaga to uzyskania niezależnych 
dowodów naukowych, a kluczowy wkład 
w tym zakresie może zapewnić JRC. 
Wkład ten został uznany w komunikacie 
Komisji „Projekt przewodni strategii 
Europa 2020 Unia innowacji”9, w którym 
Komisja wyraziła zamiar wzmocnienia 
bazy faktograficznej dla celów stanowienia 
polityki poprzez działania JRC. 
Odpowiedzią JRC na to wyzwanie jest 
skupienie badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych na 
priorytetach politycznych Unii.

wszystkich państw członkowskich, ram 
wsparcia przełomowych badań nad 
technologią rozszczepienia jądrowego oraz 
tworzenia i zachowania wiedzy w tej 
dziedzinie, kładąc szczególny nacisk na 
bezpieczeństwo, ochronę, ochronę przed 
promieniowaniem, w tym stworzenie 
lepszych warunków pracy dla osób 
uczestniczących bezpośrednio w pracy z 
materiałami jądrowymi oraz likwidacji 
obiektów jądrowych, i 
nierozprzestrzeniania broni. Wymaga to 
uzyskania niezależnych dowodów 
naukowych, a kluczowy wkład w tym 
zakresie może zapewnić JRC. Wkład ten 
został uznany w komunikacie Komisji 
„Projekt przewodni strategii Europa 2020 
Unia innowacji”9, w którym Komisja 
wyraziła zamiar wzmocnienia bazy 
faktograficznej dla celów stanowienia 
polityki poprzez działania JRC. 
Odpowiedzią JRC na to wyzwanie jest 
skupienie badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych na 
priorytetach politycznych Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz niezbędnych norm dotyczących warunków pracy ważne jest, by pamiętać, że 
likwidacja obiektów jądrowych również jest niezwykle ważna dla przyszłości.

Poprawka 8

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program Euratomu powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 

(11) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem i 
wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program Euratomu powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego 
w sprawy badań naukowych i innowacji 
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poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu Euratomu.

poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu Euratomu. Powinno to ułatwić 
uatrakcyjnienie karier naukowych i 
badawczych dla nowego pokolenia 
naukowców, w szczególności gdy 
pochodzą oni z grup, których udział w 
badaniach jest zbyt mały.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy w Unii jest wielu ekspertów w dziedzinie badań jądrowych, bardzo ważne jest 
zaangażowanie następnego pokolenia naukowców z dziedziny badań jądrowych. Obecnie 
wśród naukowców jest zbyt niski udział kobiet, a także przedstawicieli innych grup. Należy 
zająć się tym problemem.

Poprawka 9

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Program Euratomu powinien 
przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności zawodu naukowca w Unii. 
Należy uwzględnić Europejską kartę 
naukowca i Kodeks postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych, jak 
również inne stosowne dokumenty ramowe 
określone w kontekście europejskiej 
przestrzeni badawczej, szanując 
jednocześnie ich dobrowolny charakter.

(13) Program Euratomu powinien stanowić 
próbę promowania atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii i mieć za ogólny cel 
zwiększenie widoczności nauki w 
społeczeństwie, ale też zmierzać do 
zapobiegania wszelkim niedoborom 
umiejętności w Unii lub drenażowi 
mózgów z Unii do państw trzecich.
Podczas gdy w Unii Europejskiej istnieją 
obecnie znaczne zasoby specjalistycznej 
wiedzy, jest niezmiernie ważne, aby nowe 
pokolenie naukowców w dziedzinie 
jądrowej miało doświadczenie we 
wszystkich aspektach badań jądrowych. 
Program Euratomu będzie obejmował 
także próby wniesienia na wszystkich 
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poziomach europejskiej wartości dodanej 
dla wszystkich osób pragnących 
uczestniczyć w badaniach jądrowych.
Należy uwzględnić Europejską kartę 
naukowca i Kodeks postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych, jak 
również inne stosowne dokumenty ramowe 
określone w kontekście europejskiej 
przestrzeni badawczej, szanując 
jednocześnie ich dobrowolny charakter.

Or. en

Poprawka 10

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy wywrzeć większy wpływ 
poprzez połączenie finansowania z 
programu Euratomu i sektora prywatnego 
w ramach partnerstw publiczno-
prywatnych w kluczowych obszarach, w 
których badania i innowacje mogłyby 
przyczynić się do osiągnięcia celów Unii w 
zakresie konkurencyjności. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zaangażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw.

(16) Należy wywrzeć większy wpływ 
poprzez połączenie finansowania z 
programu Euratomu i sektora prywatnego 
w ramach partnerstw publiczno-
prywatnych w kluczowych obszarach, w 
których badania i innowacje mogłyby 
przyczynić się do osiągnięcia celów Unii w 
zakresie konkurencyjności. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zaangażowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Potrzeba zwiększenia przyjmowania 
dostępnych środków wspólnotowych przez 
MŚP musi dotyczyć przedsiębiorstw 
pracujących w dziedzinie badań 
jądrowych w takim samym stopniu jak 
dotyczy przedsiębiorstw w innych 
dziedzinach. Ramy Euratomu powinny 
stanowić dla MŚP wsparcie na wszystkich 
etapach łańcucha innowacji, a w 
szczególności działalności bliższej 
rynkowi, między innymi poprzez 
wykorzystanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych. Wsparcie 
takie powinno obejmować specjalny 
instrument MŚP oraz wszystkie 
zrewidowane instrumenty finansowe, w 
ramach których powinny być 
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przewidziane odpowiednie środki 
umożliwiające uwolnienie całego 
potencjału innowacyjnego MŚP i które 
staną się dostępne za pośrednictwem 
programu finansowania „Horyzont 
2020”, a także podobnych programów, 
takich jak Program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (2014–
2020) (COSME).

Or. en

Uzasadnienie

Celem programu „Horyzont 2020” jest poprawa sytuacji MŚP w całej Unii. MŚP mają 
kluczowe znaczenie z punktu widzenia tworzenia miejsc pracy w Unii, lecz często mają 
trudności z dostępem do środków unijnych z uwagi na obciążenia administracyjne, a ich 
udział w badaniach jądrowych jest często zbyt mały. Przy powoływaniu grup niezależnych 
ekspertów należy podjąć odpowiednie działania na wszystkich szczeblach, by zapewnić w ich 
składzie właściwą równowagę przedstawicieli branży przemysłowej (w tym MŚP) i środowisk 
naukowych. Ważne jest nie tylko to, że MŚP muszą mieć dostęp do ukierunkowanych 
instrumentów dla MŚP, lecz także to, że uproszczenia powinny wpłynąć na wzrost potencjału 
MŚP.

Poprawka 11

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Program Euratomu powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi, w szczególności w dziedzinie
bezpieczeństwa, w oparciu o wspólne 
interesy i wzajemne korzyści.

(17) Program ten powinien w 
szczególności uwzględniać wszystkie 
obiekty jądrowe w graniczących z Unią 
państwach trzecich, a w szczególności te 
zlokalizowane na obszarach narażonych 
na klęski żywiołowe. Międzynarodowa 
współpraca w dziedzinie energetyki 
jądrowej powinna obejmować 
odpowiednie instrumenty służące 
zabezpieczeniu wzajemnych zobowiązań 
finansowych. W tym kontekście musi ona 
obejmować umowy w sprawie współpracy 
i dwustronne zobowiązania finansowe.

Or. en
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Uzasadnienie

W trakcie szczytu dotyczącego bezpieczeństwa jądrowego w Seulu w 2012 r. przewodniczący 
Herman Van Rompuy powiedział, że chciałby powstania „światowej kultury bezpieczeństwa”. 
Jest istotne, aby Unia brała udział we wszystkich próbach podwyższenia norm bezpieczeństwa 
jądrowego na całym świecie.

Poprawka 12

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Potrzebę nowego podejścia do 
kontroli i zarządzania ryzykiem w 
finansowaniu badań naukowych przez 
Unię uznała Rada Europejska, wzywając 
dnia 4 lutego 2011 r. do ustalenia nowej 
równowagi między zaufaniem a kontrolą 
oraz między ponoszeniem ryzyka a 
unikaniem go. W swojej rezolucji z dnia 11 
listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia w 
realizacji programów ramowych w 
zakresie badań naukowych11 Parlament 
Europejski wezwał do pragmatycznego 
przejścia do administracyjnego i 
finansowego uproszczenia oraz stwierdził, 
że zarządzanie unijnym finansowaniem 
badań naukowych powinno w większym 
stopniu opierać się na zaufaniu do 
uczestników i odznaczać się większą 
tolerancją ryzyka.

(19) Potrzebę nowego podejścia do 
kontroli i zarządzania ryzykiem w 
finansowaniu badań naukowych przez 
Unię uznała Rada Europejska, wzywając 
dnia 4 lutego 2011 r. do ustalenia nowej 
równowagi między zaufaniem a kontrolą 
oraz między ponoszeniem ryzyka a 
unikaniem go. Parlament Europejski 
wielokrotnie wzywał do wprowadzenia 
zmian skutkujących znacznie większymi 
uproszczeniami administracyjnymi i 
finansowymi. W swojej rezolucji z dnia 11 
listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia w 
realizacji programów ramowych w 
zakresie badań naukowych11 Parlament 
Europejski wezwał do pragmatycznego 
przejścia do administracyjnego i 
finansowego uproszczenia oraz stwierdził, 
że zarządzanie unijnym finansowaniem 
badań naukowych powinno w większym 
stopniu opierać się na zaufaniu do 
uczestników i odznaczać się większą 
tolerancją ryzyka. Program Euratom 
powinien również w należyty sposób 
uwzględniać takie obawy i zalecenia 
społeczności naukowej jak te wyrażone w 
sprawozdaniu końcowym grupy ekspertów 
„Ocena śródokresowa siódmego 
programu ramowego” z dnia 12 listopada 
2010 r., a także w zielonej księdze Komisji 
z dnia 9 lutego 2011 r. „Jak zmienić 
wyzwania w możliwości: wspólne ramy 
strategiczne dla finansowania unijnego 
na rzecz badań naukowych i innowacji”. 
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Or. en

Uzasadnienie

Ramy powinny być skonstruowane w oparciu o program uproszczeń programu „Horyzont 
2020” i będą zgodne z przepisami dotyczącymi uczestnictwa. Jest nadzieja, że dzięki temu 
MŚP, uczelnie i inne podmioty zostaną uwolnione ze znacznej części obciążeń 
administracyjnych narzucanych przez poprzednie programy ramowe, a przygotowywanie 
wniosków i zarządzanie projektami stanie się prostsze. Należy rozważyć możliwość 
wprowadzenia klauzul opt-out dla niektórych grup uczestników, takich jak uczelnie i 
organizacje non profit, które już przyjęły system pełnej kalkulacji kosztów. 

Poprawka 13

Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Po wejściu w życie Traktatu z 
Lizbony i rozszerzeniu kompetencji 
Parlamentu w kontekście procedury 
budżetowej należy omówić obowiązujące 
ramy prawne.

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament decyduje na równi z Radą w kwestii przyjęcia budżetu 
UE. W 2011 r. Parlament Europejski przyjął opinię 2011/0046(NLE), w której znalazł się 
apel w sprawie rozpoczęcia procesu wprowadzania do traktatu Euratom zmian mających 
wzmocnić jego postanowienia dotyczące prawa Parlamentu Europejskiego do informacji i do 
współstanowienia przepisów w zakresie kwestii badawczych i związanych z ochroną 
środowiska w ramach Euratomu, między innymi w celu usprawnienia przyszłych procedur 
budżetowych.

Poprawka 14

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu Euratomu jest 
poprawa bezpieczeństwa jądrowego, 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych i 
ochrony przed promieniowaniem oraz 
wkład w długoterminową dekarbonizację 

1. Ogólnym celem programu Euratomu jest 
poprawa bezpieczeństwa jądrowego, 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych i 
ochrony przed promieniowaniem oraz 
wkład w długoterminową dekarbonizację 
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systemu energetycznego w sposób 
bezpieczny i wydajny. Cel ogólny jest 
realizowany przez działania określone w 
załączniku I w formie działań pośrednich i 
bezpośrednich, dążących do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w ust. 2 
i 3 niniejszego artykułu.

systemu energetycznego w sposób 
bezpieczny i wydajny, wniesienie wkładu 
w inne obszary badań związane z 
badaniami jądrowymi, takie jak badania 
medyczne, oraz zagwarantowanie 
długoterminowej przyszłości europejskich 
badań jądrowych. Cel ogólny jest 
realizowany przez działania określone w 
załączniku I w formie działań pośrednich i 
bezpośrednich, dążących do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w ust. 2 
i 3 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 15

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie bezpiecznej eksploatacji 
systemów jądrowych;

a) wsparcie bezpiecznej eksploatacji 
wszystkich istniejących cywilnych
systemów jądrowych;

Or. en

Poprawka 16

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poprawa ochrony przed 
promieniowaniem;

d) poprawa ochrony przed 
promieniowaniem i starania na rzecz 
utrzymania jak najlepszego poziomu 
warunków pracy osób uczestniczących 
bezpośrednio w pracy z materiałami 
jądrowymi;

Or. en



PR\903020PL.doc 17/38 PE489.630v01-00

PL

Poprawka 17

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) sprzyjanie innowacji i 
konkurencyjności przemysłowej;

g) promowanie innowacji i wiodącej 
pozycji przemysłowej Europy w dziedzinie 
rozszczepienia i syntezy jądrowej;

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie Unia postrzegana jest jako przodujący obszar, jeśli chodzi o wiedzę specjalistyczną z 
zarówno z zakresu rozszczepienia, jak i syntezy jądrowej. Obecnie ważne jest utrzymanie tego 
statusu i ewentualne wykorzystanie go do przyciągnięcia nowych naukowców oraz inwestycji.

Poprawka 18

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) popieranie deklarowanych priorytetów 
programu „Horyzont 2020”: doskonała 
baza naukowa, wiodąca pozycja w 
przemyśle i wyzwania społeczne;

Or. en

Uzasadnienie

Badania jądrowe służą wspieraniu realizacji wszystkich trzech celów programu „Horyzont 
2020”: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne.

Poprawka 19

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w 
tym: bezpieczeństwa paliwowego i 
bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania 
odpadami i likwidacji, a także poprawa 

a) poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w 
tym: bezpieczeństwa paliwowego i 
bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania 
odpadami i likwidacji, gotowości na 
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gotowości na wypadek awarii; wypadek awarii oraz warunków pracy 
osób uczestniczących bezpośrednio w 
pracy z materiałami jądrowymi;.

Or. en

Poprawka 20

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) promowanie zarządzania wiedzą, 
edukacji i szkoleń;

d) promowanie zarządzania wiedzą, 
edukacji i szkoleń, w tym zwiększenie 
zaangażowania europejskich naukowców 
w badania jądrowe, a także przyciągnięcie 
naukowców spoza Unii,

Or. en

Poprawka 21

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Wspieranie polityki Unii w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych oraz 
przedmiotowych zmian w prawodawstwie 
Unii.

e) Wspieranie polityki Unii w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych oraz 
przedmiotowych zmian w prawodawstwie
Unii, łącznie z pracą nad stworzeniem 
uznawanych międzynarodowo norm 
bezpieczeństwa jądrowego dla reaktorów 
działających w oparciu o rozszczepienie; 

Or. en

Uzasadnienie

W ramach programu ramowego na rzecz rozszczepienia jądrowego należy również 
kontynuować wsparcie dla tych działających w Unii reaktorów demonstracyjnych, przy 
których użyciu prowadzi się przygotowania do funkcjonowania reaktorów działających w 
oparciu o rozszczepienie.
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Poprawka 22

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zaradzenie wszelkim brakom 
kompetencji w zakresie wiedzy fachowej w 
dziedzinie jądrowej oraz zapobieżenie 
wszelkim „wyciekom kompetencji” lub 
drenażowi mózgów naukowców w 
dziedzinie jądrowej z Unii;

Or. en

Poprawka 23

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) uzupełnienie wszelkich wymaganych 
usprawnień z zakresu bezpieczeństwa 
zasugerowanych w efekcie testów 
wytrzymałościowych przeprowadzonych w 
odniesieniu do wszystkich reaktorów 
jądrowych w Unii i w graniczących z Unią 
państwach trzecich;

Or. en

Uzasadnienie

W 2011 r., po awarii w elektrowni jądrowej w Fukuszimie, we wszystkich elektrowniach 
jądrowych w Unii przeprowadzono testy wytrzymałościowe. Jest ważne, aby za 
pośrednictwem ram wspierane były wszelkie wysiłki Unii mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa w elektrowniach na podstawie wyników tych testów.

Poprawka 24

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera ec) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) wspieranie uproszczeń programu 
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„Horyzont 2020”, ograniczenie 
narzuconych przez poprzednie ramy 
obciążeń administracyjnych, w 
szczególności tych dotyczących MŚP, 
uczelni i mniejszych placówek 
naukowych. 

Or. en

Poprawka 25

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Program Euratomu realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, tworzenia polityki, 
rynków i społeczeństwa.

4. Program Euratomu realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, tworzenia polityki, 
rynków i społeczeństwa, jak również 
bezpośrednie następstwa incydentów 
związanych z bezpieczeństwem jądrowym, 
niezależnie od niskiego 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Or. en

Poprawka 26

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koperta finansowa realizacji programu 
Euratomu wynosi 1 788,889 mln EUR. 
Kwota ta jest podzielona w następujący 
sposób:

Koperta finansowa realizacji programu 
Euratomu wynosi [1 788,889 mln EUR]. 
Kwota ta jest podzielona w następujący 
sposób:

Or. en
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Poprawka 27

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania pośrednie związane z 
programem badawczo-rozwojowym w 
zakresie syntezy jądrowej, 709,713 mln 
EUR;

a) działania pośrednie związane z 
programem badawczo-rozwojowym w 
zakresie syntezy jądrowej, [709,713 mln 
EUR];

Or. en

Poprawka 28

Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Projekt ITER powinien zostać 
włączony w te ramy i być finansowany ze 
środków WRF w pełny i przejrzysty 
sposób. 

Or. en

Uzasadnienie

Projekt ITER powinien być finansowany ze środków WRF w celu zapobieżenia wszelkim 
podejrzeniom co do wycofania się z tego projektu, co może być postrzegane jako szkodliwe 
dla interesów Wspólnoty. Dalsze finansowanie projektu ITER za pośrednictwem WRF w 
większym stopniu przysłuży się jego długoterminowemu powodzeniu.

Poprawka 29

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania bezpośrednie, 724,319 mln 
EUR.

c) działania bezpośrednie, [724,319 mln 
EUR].

Or. en
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Uzasadnienie

Całkowita kwota podlegać będzie negocjacjom w ramach WRF. Łączne kwoty przydzielane 
na syntezę, rozszczepienie i działania bezpośrednie nie powinny być mniejsze od podanych w 
tekście niniejszego projektu, aczkolwiek kwota dotycząca syntezy nie obejmuje projektu ITER 
i wydaje się, że kwota dotycząca syntezy raczej nie będzie wystarczająca.

Poprawka 30

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach realizacji działań pośrednich 
programu Euratomu, na wydatki 
administracyjne Komisji przeznacza się nie 
więcej niż 13,5%.

W ramach realizacji działań pośrednich 
programu Euratomu, na wydatki 
administracyjne Komisji przeznacza się nie 
więcej niż [13,5%].

Or. en

Uzasadnienie

Projektowane wydatki są zbyt wysokie. W przypadku najbardziej zbliżonych wniosków 
wydatki administracyjne Komisji zwykle nie przekraczają 8%. Komisja nie przedstawiła 
żadnego uzasadnienia dla tak znacznego wzrostu.

Poprawka 31

Artykuł 4 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wspólnota będzie nadal korzystać z 
funduszy strukturalnych na potrzeby 
badań jądrowych i zapewni dostosowanie 
funduszy do priorytetów badawczych 
Wspólnoty.

Or. en

Poprawka 32

Artykuł 8 – ustęp 2a (nowy)



PR\903020PL.doc 23/38 PE489.630v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Programy ukierunkowane na 
powiększenie zarówno obecnie 
trwających, jak i planowanych badań 
innowacyjnych należy udostępnić tak, aby 
badania jądrowe znalazły się na ich 
wykazach możliwych do zgłoszenia 
kategorii badań. Należy rozbudować 
przepisy dotyczące udziału programu 
Eureka Eurostars i działań „Marie 
Curie”, tak aby mogły w nich uczestniczyć 
MŚP biorące udział w badaniach 
jądrowych.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP mają kluczowe znaczenie dla europejskiej gospodarki, lecz często ich udział w 
badaniach jądrowych jest niewystarczający. To istotne, aby niektóre unijne programy 
stworzone dla poprawy sytuacji MŚP nie wykluczały z udziału przedsiębiorstw 
zaangażowanych w badania jądrowe.

Poprawka 33

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program Euratomu zapewnia skuteczne 
promowanie równouprawnienia płci oraz 
uwzględnianie wymiaru płci w działaniach 
w zakresie badań naukowych i innowacji.

Program Euratomu zapewnia skuteczne 
promowanie równouprawnienia płci oraz 
uwzględnianie wymiaru płci oraz wspiera 
cel programu „Horyzont 2020” 
polegający na zajmowaniu się sprawami 
płci jako zagadnieniem przekrojowym w 
celu naprawienia nierówności pomiędzy 
mężczyznami i kobietami.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje nadzieja, że z projektowanej liczby studentów studiów doktoranckich i naukowców w 
stopniu doktora uczestniczących w projektach z zakresu rozszczepienia i syntezy pod 
auspicjami Euratomu co najmniej 20% stanowić będą kobiety.
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Poprawka 34

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy prac uwzględniają sytuację w 
obszarze nauki, technologii i innowacji na 
szczeblu krajowym, unijnym i 
międzynarodowym oraz odpowiednie 
zmiany polityczne, rynkowe i społeczne. 
Są one aktualizowane w miarę potrzeb.

3. Programy prac uwzględniają sytuację w 
obszarze nauki, technologii i innowacji na 
szczeblu krajowym, unijnym i 
międzynarodowym oraz odpowiednie 
zmiany polityczne, rynkowe i społeczne. 
Są one aktualizowane w miarę potrzeb, 
przy czym pamięta się o celach i 
założeniach programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 35

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
programie Euratomu oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

1. Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
programie Euratomu oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa MŚP.

2. Z uwagi na znaczenie sektora MŚP dla 
europejskiej gospodarki i niedostateczny 
obecnie udział MŚP w przemyśle 
jądrowym ramy powinny stanowić 
wsparcie dla wszelkich wysiłków 
mających na celu zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych nałożonych na MŚP 
zgodnie z założeniami programu 
„Horyzont 2020”.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślać znaczenie sektora MŚP, zarówno z uwagi na jego znaczenie dla 
europejskiej gospodarki, jak i z uwagi na to, że w czasie niedawnego kryzysu MŚP były 
narażone na istotne ryzyko.

Poprawka 36

Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zwalczanie wszelkich form 
rozprzestrzeniania broni jądrowej i 
handlu nią.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspierać wszelkie wysiłki na szczeblu międzynarodowym na rzecz walki z 
rozprzestrzenianiem broni jądrowej i handlem nią. Wspólne międzynarodowe normy 
bezpieczeństwa nie zostały jeszcze opracowane, lecz UE powinna nadal wspierać wszystkie 
wysiłki na rzecz stworzenia wspólnych międzynarodowych norm podobnych do tych, które 
obowiązują w Unii.

Poprawka 37

Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wspieranie wszystkich wysiłków w 
kontekście stworzenia wspólnych 
międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne międzynarodowe normy bezpieczeństwa nie zostały jeszcze opracowane, lecz UE 
powinna nadal wspierać wszystkie wysiłki na rzecz stworzenia wspólnych międzynarodowych 
norm podobnych do tych, które obowiązują w Unii.
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Poprawka 38

Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera cc)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) przyczynianie się do poprawy jakości 
wymiany wiedzy.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne międzynarodowe normy bezpieczeństwa nie zostały jeszcze opracowane, lecz UE 
powinna nadal wspierać wszystkie wysiłki na rzecz stworzenia wspólnych międzynarodowych 
norm podobnych do tych, które obowiązują w Unii.

Poprawka 39

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę poświęca się wszystkim 
reaktorom i obiektom jądrowym, które są 
zlokalizowane w państwach trzecich, lecz 
których położenie geograficzne jest bardzo 
bliskie terytoriom państw członkowskich, 
zwłaszcza jeśli znajdują się one blisko 
obszarów o niebezpiecznym położeniu pod 
względem geograficznym i geologicznym.

Or. en

Poprawka 40

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu 
Euratomu, kierowane w szczególności do 
regionów lub grup uczestników, którzy nie 

a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu 
Euratomu, kierowane w szczególności do 
regionów lub grup uczestników, którzy nie 
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są w wystarczającym stopniu 
reprezentowani;

są w wystarczającym stopniu 
reprezentowani, oraz w szczególności do 
MŚP w celu zwiększenia przyjmowania 
przez nie dostępnych środków oraz ich 
udziału w odpowiednich programach;

Or. en

Poprawka 41

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O próbach większego uproszczenia, jeśli 
chodzi o uczestnictwo, informuje się 
wszystkich uczestników, w tym MŚP i 
instytucje akademickie.

Or. en

Poprawka 42

Załącznik I – część 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program Euratomu przyczyni się do 
wzmocnienia ram badań i innowacji w 
dziedzinie jądrowej oraz do koordynacji 
wysiłków badawczych państw 
członkowskich, co pozwoli zapobiec 
powielaniu, utrzymać masę krytyczną w 
kluczowych obszarach oraz zapewnić 
optymalne wykorzystanie finansowania 
publicznego.

Program Euratomu przyczyni się do 
wzmocnienia ram badań i innowacji w 
dziedzinie jądrowej oraz do koordynacji 
wysiłków badawczych państw 
członkowskich, co pozwoli zapobiec 
powielaniu, zapewnić unijną wartość 
dodaną, utrzymać kluczowe kompetencje i
masę krytyczną w kluczowych obszarach 
oraz zapewnić optymalne wykorzystanie 
finansowania publicznego.

Or. en
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Poprawka 43

Załącznik I – część 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategia rozwoju energii termojądrowej 
jako realnej opcji dla komercyjnej, 
bezemisyjnej produkcji energii będzie 
rozwijać się zgodnie z planem działania 
obejmującym najważniejsze etapy, którego 
celem jest osiągnięcie produkcji energii 
elektrycznej do 2050 r. W celu realizacji 
tej strategii przeprowadzona zostanie 
radykalna restrukturyzacja prac nad 
syntezą jądrową w Unii, obejmująca 
zarządzanie, finansowanie i kierowanie, 
zapewniająca przeniesienie nacisku z 
samych badań na projektowanie, budowę i 
eksploatację w przyszłości instalacji takich 
jak ITER, DEMO i nowych instalacji 
wykraczających poza nie. Wymaga to 
bliskiej współpracy całego środowiska 
zajmującego się syntezą jądrową w Unii, 
Komisji i krajowych agencji 
finansujących.

Strategia rozwoju energii termojądrowej 
jako realnej opcji dla komercyjnej, 
bezemisyjnej produkcji energii będzie 
rozwijać się zgodnie z planem działania 
obejmującym najważniejsze etapy, którego 
celem jest osiągnięcie produkcji energii 
elektrycznej do 2050 r. W celu realizacji 
tej strategii przeprowadzona zostanie 
restrukturyzacja prac nad syntezą jądrową 
w Unii, obejmująca zarządzanie i 
kierowanie, zapewniająca przeniesienie 
nacisku z samych badań na projektowanie, 
budowę i eksploatację w przyszłości 
instalacji takich jak ITER, DEMO i 
nowych instalacji wykraczających poza 
nie. Wymaga to bliskiej współpracy całego 
środowiska zajmującego się syntezą 
jądrową w Unii, Komisji i państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 44

Załącznik I – część 2 – punkt 2.1. – litera e) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Dążenie do wykazania wykonalności 
wykorzystania syntezy jądrowej jako 
źródła energii poprzez wykorzystanie 
istniejących i nowopowstałych instalacji 
termojądrowych (wiodąca pozycja w 
przemyśle, wyzwania społeczne)

e) Dążenie do wykazania wykonalności 
wykorzystania syntezy jądrowej jako 
źródła energii poprzez wykorzystanie 
istniejących i nowo powstałych instalacji 
termojądrowych (wiodąca pozycja w 
przemyśle, wyzwania społeczne).

Wspieranie działań na rzecz wspólnej 
realizacji projektu ITER jako 
międzynarodowej infrastruktury 
badawczej: Wspólnota jako gospodarz 
projektu ponosić będzie szczególną 
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odpowiedzialność w ramach organizacji 
ITER i odegra pierwszoplanową rolę, w 
szczególności w odniesieniu do 
przygotowania lokalizacji, powołania 
organizacji ITER, zarządzania i rekrutacji 
pracowników oraz ogólnego wsparcia 
technicznego i administracyjnego;
Wspieranie działań w zakresie 
zarządzania projektem uzgodnionych w 
dokumencie XXXX/XXX/UE.

Or. en

Poprawka 45

Załącznik I – część 2 – punkt 2.1 – litera i) – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie wszelkich wysiłków na rzecz 
kontynuacji funkcjonowania projektu 
JET po zakończeniu jego fazy 
doświadczalnej w 2015 r. i wspieranie –
tam, gdzie to możliwe – wszelkich 
wysiłków na rzecz przyciągnięcia 
międzynarodowych partnerów w celu 
zapewnienia dodatkowego finansowania. 
Wysiłki te powinny obejmować 
obustronne umowy dotyczące przyszłego 
zaangażowania UE w projekt DEMO oraz 
projekty dotyczące innych planowanych 
reaktorów fuzyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ projekt ITER będzie mógł zostać uruchomiony najwcześniej w 2020 r., nie ma sensu 
kończyć pracy projektu JET na pięć lat przed najwcześniejszym terminem uruchomienia 
projektu ITER.

Poprawka 46

Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania jądrowe JRC mają na celu 
wsparcie realizacji dyrektyw Rady 
2009/71/Euratom28 i 2011/70/Euratom29

oraz konkluzji Rady, zgodnie z którymi 
priorytetem jest zapewnienie najwyższej 
jakości bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych 
w Unii i na arenie międzynarodowej. JRC 
zmobilizuje w szczególności niezbędne 
zdolności i wiedzę fachową w celu oceny i 
poprawy bezpieczeństwa instalacji 
jądrowych oraz pokojowego wykorzystania 
energii jądrowej i innych zastosowań nie 
polegających na rozszczepieniu, w celu 
zapewnienia bazy naukowej dla 
stosownego prawodawstwa Unii oraz, w
stosownych przypadkach, w celu 
reagowania zgodnie ze swoją misją i 
kompetencjami na incydenty i wypadki 
jądrowe. W tym celu JRC będzie 
prowadzić badania i oceny, dostarczać 
referencji i norm oraz prowadzić specjalne 
szkolenia i działania edukacyjne. W 
stosownych wypadkach należy dążyć do 
uzyskania synergii z platformą 
technologiczną na rzecz zrównoważonej 
energetyki jądrowej (SNETP).

Działania jądrowe JRC mają na celu 
wsparcie realizacji dyrektyw Rady 
2009/71/Euratom28 i 2011/70/Euratom29

oraz konkluzji Rady, zgodnie z którymi 
priorytetem jest zapewnienie najwyższej 
jakości bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych 
w Unii i na arenie międzynarodowej. JRC 
zmobilizuje w szczególności niezbędne 
zdolności i wiedzę fachową w celu oceny i 
poprawy bezpieczeństwa instalacji 
jądrowych oraz pokojowego wykorzystania 
energii jądrowej i innych zastosowań nie 
polegających na rozszczepieniu, w celu 
zapewnienia bazy naukowej dla 
stosownego prawodawstwa Unii oraz, w 
stosownych przypadkach, w celu 
reagowania zgodnie ze swoją misją i 
kompetencjami na incydenty i wypadki 
jądrowe. W tym celu JRC będzie 
prowadzić badania i oceny, dostarczać 
referencji i norm oraz prowadzić specjalne 
szkolenia i działania edukacyjne. W 
stosownych wypadkach należy dążyć do
uzyskania synergii z platformą 
technologiczną na rzecz zrównoważonej 
energetyki jądrowej (SNETP). JRC będzie 
pamiętać o opublikowanych wynikach 
testów wytrzymałościowych 
przeprowadzonych w 2011 r. w 
odniesieniu do wszystkich istniejących 
reaktorów jądrowych zgodnie z 
obowiązującymi regulacjami Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to być zgodne również z dyskutowanymi obecnie unijnymi regulacjami, takimi jak 
Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego 2007–2013 
XXXXX/XXXX/UE.
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Poprawka 47

Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – litera a) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w 
tym: bezpieczeństwa paliwowego i 
bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania 
odpadami i likwidacji, a także poprawa 
gotowości na wypadek awarii.

a) Poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w 
tym: bezpieczeństwa paliwowego i 
bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania 
odpadami i likwidacji, a także poprawa 
warunków pracy osób pracujących z 
materiałami jądrowymi oraz gotowości na 
wypadek awarii.

Or. en

Poprawka 48

Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – litera c) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JRC będzie nadal rozwijać bazę naukową 
dla celów bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych. 
Szczególny nacisk zostanie położony na 
badania nad podstawowymi 
właściwościami aktynowców, materiałów 
strukturalnych i jądrowych. Wspierając 
normalizację na szczeblu Unii, JRC 
zapewni nowoczesne normy, dane 
referencyjne i pomiary w dziedzinie 
jądrowej, łącznie z opracowaniem i 
realizacją stosownych baz danych i 
narzędzi oceny. JRC będzie wspierać 
dalszy rozwój zastosowań medycznych, a 
mianowicie rozwój nowych terapii walki z 
rakiem opartych na promieniowaniu alfa.

JRC będzie nadal rozwijać bazę naukową 
dla celów bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych. 
Szczególny nacisk zostanie położony na 
badania nad podstawowymi 
właściwościami aktynowców, materiałów 
strukturalnych i jądrowych. Wspierając 
normalizację na szczeblu Unii, JRC 
zapewni nowoczesne normy, dane 
referencyjne i pomiary w dziedzinie 
jądrowej, łącznie z opracowaniem i 
realizacją stosownych baz danych i 
narzędzi oceny. JRC będzie wspierać 
dalszy rozwój zastosowań medycznych, a 
mianowicie rozwój nowych terapii walki z 
rakiem opartych na promieniowaniu alfa.
JRC będzie pamiętać o celach ram 
„Horyzont 2020”, a także o potrzebie 
unikania niedoborów kompetencji w 
Europie lub drenażu mózgów.

Or. en
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Poprawka 49

Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – litera e) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JRC będzie rozwijać swoje kompetencje w 
zakresie zapewniania niezależnych 
dowodów naukowych i technicznych, 
niezbędnych dla wspierania zmieniającego 
się prawodawstwa Unii w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych.

JRC będzie rozwijać swoje kompetencje w 
zakresie zapewniania niezależnych 
dowodów naukowych i technicznych, 
niezbędnych dla wspierania zmieniającego 
się prawodawstwa Unii w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych oraz 
propagowania wyższych standardów na 
szczeblu międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 50

Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – litera e) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jako instytucja odpowiedzialna za 
realizację Euratomu na Międzynarodowym 
Forum IV Generacji (GIF), JRC będzie w 
dalszym ciągu koordynować wkład 
Wspólnoty w GIF. JRC będzie dążyć do 
ustanowienia i rozwoju międzynarodowej 
współpracy badawczej z głównymi krajami 
partnerskimi i organizacjami 
międzynarodowymi (MAEA, OECD/NEA) 
w celu promowania unijnej polityki w 
zakresie bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych.

Jako instytucja odpowiedzialna za 
realizację Euratomu na Międzynarodowym 
Forum IV Generacji (GIF), JRC będzie w 
dalszym ciągu koordynować wkład 
Wspólnoty w GIF. JRC będzie dążyć do 
ustanowienia i rozwoju międzynarodowej 
współpracy badawczej z głównymi krajami 
partnerskimi i organizacjami 
międzynarodowymi (MAEA, OECD/NEA) 
w celu promowania unijnej polityki w 
zakresie bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych
oraz wspierania międzynarodowych 
wysiłków na rzecz tworzenia wyższych 
standardów.

Or. en
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Poprawka 51

Załącznik I – część 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć cele ogólne program 
Euratomu będzie wspierać działania 
dodatkowe (pośrednie i bezpośrednie, 
obejmujące koordynację i promowanie 
wspólnego programowania) zapewniające 
synergię nakładów badawczych w celu 
rozwiązania wspólnych wyzwań (takich 
jak materiały, technologie chłodzenia, 
referencyjne dane w dziedzinie jądrowej, 
modelowanie i symulacje, zdalna obsługa, 
gospodarowanie odpadami, ochrona przed 
promieniowaniem).

Aby osiągnąć cele ogólne program 
Euratomu będzie wspierać działania 
dodatkowe (pośrednie i bezpośrednie, 
obejmujące ochronę pracowników,
koordynację i promowanie wspólnego 
programowania) zapewniające synergię 
nakładów badawczych w celu rozwiązania 
wspólnych wyzwań (takich jak materiały, 
technologie chłodzenia, referencyjne dane 
w dziedzinie jądrowej, modelowanie i 
symulacje, zdalna obsługa, 
gospodarowanie odpadami, ochrona przed 
promieniowaniem).

Or. en

Poprawka 52

Załącznik I – część 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program Euratomu może przyczynić się do 
instrumentu dłużnego i kapitałowego 
opracowanego na mocy programu 
ramowego „Horyzont 2020”, który 
zostanie rozszerzony o cele, o których 
mowa w art. 3.

Program Euratomu może przyczynić się do 
instrumentu dłużnego i kapitałowego 
opracowanego na mocy programu 
ramowego „Horyzont 2020”, który 
zostanie rozszerzony o cele, o których 
mowa w art. 3, dzięki czemu zwiększy 
równocześnie widoczność i 
zaangażowanie MŚP.

Or. en

Poprawka 53

Załącznik II – część 1 – punkt 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Dążenie do wykazania wykonalności 
wykorzystania syntezy jądrowej jako 
źródła energii poprzez wykorzystanie 
istniejących i nowo powstałych instalacji 
termojądrowych i opracowanie 
materiałów, technologii i projektu 
koncepcyjnego;

Or. en

Poprawka 54

Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w 
tym: bezpieczeństwa paliwowego i 
bezpieczeństwa reaktora, gospodarowanie 
odpadami i likwidacji; i gotowości na 
wypadek awarii;

Poprawa bezpieczeństwa jądrowego, w 
tym: bezpieczeństwa paliwowego i 
bezpieczeństwa reaktora, gospodarowania 
odpadami i likwidacji; ochrony 
pracowników i gotowości na wypadek 
awarii;

Or. en

Poprawka 55

Załącznik II – część 2 – akapit pierwszy – tiret piąte a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapobieganie deficytowi kompetencji w 
kluczowych dziedzinach naukowych i 
inżynieryjnych;

Or. en
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The Horizon 2020 programme provides the Union with a chance to build all aspects of the 
framework programmes, this includes building on their successes and addressing their 
shortcomings. This is as true for atomic research as it is with all other aspects of research in 
the Union and beyond. 

The Commission's original intent was to use Horizon 2020 to bring together under a single 
programme for the first time, so it is only appropriate that it shall extends to nuclear research 
as well, as the contribution made by nuclear research to all aspects of Union research remains 
of vital importance. The three pillars of Horizon 2020 are to provide excellence in science, 
industrial leadership and tackle the grand societal challenges facing the union and its citizens, 
all of which are enhanced by the inclusion of nuclear research and researchers and their 
exclusion from the Horizon 2020 would handicap the Union in its pursuit of these goals. 

Whether or not one Member State or another chooses to use nuclear energy or not all Member 
States can and should benefit from nuclear research and can benefit from the added value 
being offered by the Euratom framework. At all levels Euratom must ensure the most efficient 
use of resources and avoid duplication of efforts in its pursuit of promoting excellence in the 
nuclear field. 

The ambition of Horizon 2020 in ought to be transmitted across the board into dealing with all 
aspects of nuclear research. Owing to the nature of the Euratom framework the European 
Parliament has dealt with the current Euratom framework those for 2012-2013 within the last 
few months under (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), (2011/0045(NLE)) and 
(2011/0044(NLE)). The reduction in four reports being replaced by a single regulation 
represents a significant step in terms of simplification in itself which ought to be welcomed. 
With regards to the legal framework it is a consistent follow-on from adopted reports to call 
for a re-examination of the European Parliament's rights regarding future budgetary 
procedures, 

The Rapporteur notes that within the proposed financial envelope the proposed budget for 
fission looks small by comparison and does not amount to the increase in funding that has 
been allocated to other aspects of Horizon 2020. When considering the amount of funding that 
has been made available for renewable energy sources under various programmes whereas as 
fission as an acknowledged low-carbon technology has not received similar levels of support. 

It should also be recalled that the stress tests will likely issue their peer review results within 
the next months. While these will represent different aspects of nuclear safety it is important 
that the new challenges facing fission energy are kept in mind when considering the allocated 
budget. The projected 13.5% budget for administrative expenditure seems unjustifiably high 
and will need to be revised.
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ITER, JET & the future of fusion

The Commission's proposal initial proposal to leave ITER's funding outside of the Horizon 
2020 and the Multiannual Financial Framework the project, is not based on any logical or 
scientific or even sound budgetary concerns. It is important that Europe's leadership in the 
field of fusion research is not threatened and the long-term viability of the ITER project, in 
which so much has already been invested, ought not to be compromised by the Commission's 
lack of desire to include the extra funding in its overall budget. 

The inclusion of ITER within the MFF and the Horizon 2020 framework of funding will 
better enable a complete picture to emerge of the resources dedicated to it and reconfirm its 
place within the future of Union research and this aspect must be taken account in the 
Parliament's position.. 

The Rapporteur calls for continuing the support of existing allied and ancillary projects such 
as the Joint European Torus (JET), continues to provide the most accurate information on the 
work of fusion energy in Europe so far. 2015 will mark the end of its experimental phase, 
however if the Union is seriously committed to transforming all ITER research into useable 
energy it should support all efforts to provide for the longer term operationally of JET. 

Supporting the SET plan 

Nuclear research has a significant role to play in the realisation of the Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan). In order to continue with the plan and to help fulfil two of the 
key pillars of Horizon 2020 (industrial leadership and grand societal challenges), the 
Rapporteur calls in his amendments that the work of the SET plan be continued throughout 
the period 2013 - 2018 and beyond. This shall include supporting the work of platforms and 
bodies such as the European Sustainable Nuclear Industrial Initiative, Sustainable Nuclear
Energy Technology Platform and the Implementing Geological Disposal Technical Platform.

Cross-cutting measures

While the issue of simplification will be extensively discussed across the framework, in 
particular in the Rules of Participation, the Rapporteur would like to re-emphasize the need 
for simplification at all levels and welcomes the attempts included in the Commission 
proposal. The European Parliament has already attempted to introduce simplification from the 
previous framework reports on the FP7 Midterm-Review (2011/2043(INI)), on Simplifying 
the implementation of Research Framework Programmes (2010/2079(INI)) and on the Green 
Paper "From Challenges to Opportunities" (2011/2107(INI)), all of which were broadly 
supported within the Parliament and reflected feeling with businesses and academia. It is vital 
that the Commission take seriously the need for greater simplification and that the new 
approach reflect a change in Commission thinking in particular with regards to those without 
the resources to undertake the administrative burden, a more user-friendly approach so as to 
reward excellence wherever it is found, rather than jus those with the administrative 
capabilities. 
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In the interests of simplification consistency should be maintained across all different parts of 
the framework. The creation of central mediation service, open to beneficiaries and 
Commission officials, to provide clarity in cases of differing interpretation, should be 
considered. The proposed reduction in the audit threshold from €375,000 in FP7 to €325,000 
in Horizon 2020 would be likely to further increase costs bureaucracy and should be 
reconsidered. The option for institutions to use full economic costing methodology to claim 
real costs should be retained. While many of the improved re-imbursement methods are to be 
welcomed it is important that further clarity is provided over differing forms of re-
imbursement in order to prevent further confusion.

The societal aims of Horizon 2020, promoting a greater gender balance in researchers and 
enhancing mobility of researchers must be maintained throughout in this programme and 
should be matched by direct and indirect actions. 

Widening participation and SMEs

The Commission has sought to highlight the plight of SMEs throughout the Horizon 2020
framework, which considering their importance to the European economy and their 
vulnerability in the wake of the financial crisis is quite appropriate. The underrepresentation 
of SMEs in many areas of nuclear research needs to be addressed. Appropriate measures 
should be taken at all levels to ensure an adequate balance between industry, including small 
& medium-sized enterprises (SMEs) and academia when appointing groups of independent 
experts. In particular SMEs must not only have access not only to the targeted SME 
instruments but that simplification ought to increase the potential of SMEs. 

Both the debt facility and the equity facility, foreseen to improve SME funding should be 
available for the Euratom programme to contribute. Further to the widening of participation 
existing facilities which fund SMEs such as the Eureka Stars programme, as well part of the 
Marie Curie Actions, which, as a previously highly successful programme ought to have its 
budget revised upwards. 

Making use of innovative financial instruments will be of crucial importance throughout the 
Horizon 2020 framework and accessing them should not be made difficult for SMEs. In its 
communications role the JRC should consider it as a direct action to increase the uptake by 
SMEs of Euratom and other funds and develop communications strategies to do so.

Preventing a 'Skills gap' or 'Brain drain'

In terms of the second pillar of Horizon 2020, industrial leadership, it is crucial that a 'skills 
shortage' in terms of nuclear be avoided and that all necessary training and expertise for all 
aspects of fission and fusion are kept within the Union.  To address this risk, the Rapporteur 
proposes in his amendments the improvement of improved working conditions for 
researchers.

The role of the (European Research Council) ERC will be important in attracting and 
retaining excellent research in Europe and its role should be recognised. The budget for the 
ERC should not go below the proposed 77% increase. 
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International Co-operation 

The importance of international co-operation must be restated, not only for the agreeing and 
promotion of recognised improved safety measures but also to promote the access of the 
Union to nuclear industry to new emerging markets. 

In general the Horizon 2020 proposals contain a lack of clarity relating to international co-
operation and it is important that its importance is underlined and set in clear terms. There is 
also a need for collaboration with non-Union partners to be filtered down into internationally 
targeted calls, there should be a transparent mechanism for this to happen.

Among many of the reactors being built and planned for the next three decades many of them 
are in non-Union and non-OECD countries, which represents a great opportunity for 
European safety standards to be exported along with presenting opportunities for Union-
trained scientists and Union-based companies to take advantage and help bridge any 
expertise-gap for emerging nuclear states. However it also represents a great opportunity for 
many non-Union and non-OECD countries to become exposed to the safety standards and 
levels of excellence prevalent in the Union.

The Rapporteur has in his amendments highlighted several aspects that need to be taken into 
account in this matter, such as the potential impact of nuclear energy on nuclear proliferation 
and nuclear terrorism as well as cross-border aspects of nuclear safety.   

Further Union funds

Recognising the role that Structural Funds can play in helping to fund atomic research 
projects such as SUSEN in the Czech and the regions should also be encouraged to use ERDF 
funding to develop smart specialisation strategies to help develop regional clusters.


